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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Akademicki Związek Sportowy Warszawa, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000123226, Kod pocztowy: 00-031, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica:
Szpitalna, Numer posesji: 5, Numer lokalu: 19, Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa,
Gmina: Śródmieście (dzielnica), Strona www: www.azs.waw.pl , Adres e-mail: warszawa@azs.pl,
Numer telefonu: 228272863,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Artur Słomka
 
Adres e-mail: artur.slomka@azs.waw.pl Telefon: 
796555245

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce 3x3

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

04.05.2020 Data
zakończenia

30.06.2020

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 zostały włączone do cyklu AMP od sezonu
2019/20. Jest to odpowiedź na rosnące zainteresowanie tą odmianą koszykówki (wprowadzona
została również do rywalizacji podczas Igrzysk Olimpijskich). Udział w zawodach zadeklarowało
ponad 100 zespołów z całej Polski (ponad 300 uczestników). Zawody prowadzone będą w formule
3- dniowego turnieju na terenie woj. mazowieckiego oddzielnie w kategorii mężczyzn i kobiet.
Planowane jest przygotowanie 8-10 boisk do koszykówki 3x3, strefy cateringu, odpoczynku oraz
miejsc do kibicowania. Planujemy poza boiskami na otwartej przestrzeni, zarezerwować halę
sportową tak aby turniej mógł się odbyć niezależnie od warunków atmosferycznych. W realizację
wydarzenia będą zaangażowani studenci w warszawskich Klubów Uczelnianych AZS, młodzież
licealna w formie wolontariatu oraz studenci z Akademii Wychowania Fizycznego w formie
stażystów.

Akademickie Mistrzostwa Polski to cykl rywalizacji sportowej w 35 dyscyplinach, w której udział w
każdym roku akademickim bierze blisko 150 uczelni wyższych. Akademickie Mistrzostwa Polski są
najważniejszą imprezą sportową dla sekcji uczelnianych AZS. Stanowią one zwieńczenie całego
systemu imprez sportowych w środowisku akademickim - od imprez uczelnianych, poprzez ligi
międzyuczelniane, aż po turnieje strefowe i imprezy centralne. Do celów AMP zalicza się:
- sprawdzian poziomu sportowego, wyłonienie Akademickiego Mistrza Polski w poszczególnych
dyscyplinach sportowych w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych typach uczelni
- wyłonienie najlepszych uczelni jako reprezentantów Polski na Akademickie Mistrzostwa Europy /
Europejskie Igrzyska Studenckie w poszczególnych dyscyplinach sportowych
- popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim
- integracja młodzieży akademickiej poprzez sport
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i
nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się
- działanie na rzecz organizacji wolontariatu

Grupa docelowa:
- studenci oraz pracownicy uczelni wyższych z całej Polski, w zawodach będą startowały także ekipy
z Mazowsza: Warszawy, Siedlec, możliwe, że z Radomia oraz Płocka.
- widzowie: dzieci i młodzież uczniowie pobliskich szkół.

Termin zawodów: zakładamy, że zawody odbędą się w czerwcu 2020 r. rozważamy dwa terminy: 4-
7 czerwca lub 11-14 czerwca 2020 r.

Harmonogram prac:

1. Przygotowanie finalnego podziału obowiązków w zespole, planu prac przygotowawczych.
2. Rozpoczęcie działań z grafikiem oraz członkiem zespołu odpowiedzialnym za działania
promocyjne. Ustalenie koncepcji wizualnej wydarzenia. Ustalenie
harmonogramu promocji. Przygotowanie i przekazanie materiałów informacyjnych.
3. Nabór wolontariuszy oraz obsługi (technicznej, sędziowskiej, medycznej) wydarzenia.
4. Rozpoczęcie kampanii promującej wydarzenie. Kampania opierać będzie się na działaniach
marketingu internetowego. Prowadzone będą działania z wykorzystaniem
portali społecznościowych oraz stron internetowych. Wykorzystane zostanie pozycjonowanie
reklam na grupach biegaczy, mieszkańców woj. mazowieckiego. Kampania
prowadzona będzie szczególnie w grupach docelowych: dzieci i młodzież (oraz ich rodzice)
uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie woj. mazowieckiego, a także wśród
osób dorosłych mieszkających na terenie woj. mazowieckiego. Informacje na temat wydarzenia oraz
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zaproszenia zostaną przekazane do przedszkoli, szkół i instytucji publicznych na
terenie woj. mazowieckiego.
5. Rozpoczęcie zapisów na udział w wydarzeniu poprzez internetowy system zgłoszeń.
6. Przeprowadzenie wydarzenia zgodnie z planowanym schematem.
7. Rozliczenie oraz przekazanie podsumowania, informacji, fotorelacji.

Miejsce realizacji

Obiekty Sportowe Szkoły Podstawowej nr 303 ul. Koncertowa 4 w Warszawie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zrealizowanie turnieju Akademickich
Mistrzostw Polski w Koszykówce 3x3

Zrealizowanie- 100% Dokumentacja zdjęciowa,
zapowiedzi, relacje,
materiały informacyjne

W wydarzeniu weźmie udział 300
zawodniczek i zawodników.

80% W zawodach weźmie
udział nie mnie niż 240
osóby

Listy startowe, wyniki
zawodów

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Akademicki Związek Sportowy Warszawa jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o ponad 100 letniej
tradycji.
Dzięki doświadczeniu, oraz bogatemu zapleczu osobowemu i sprzętowemu, organizujemy
wydarzenia dla niemal każdej
grupy wiekowej i społecznej:
- dla dzieci ze szkół podstawowych i ich rodziców (OMDO i Futsal Gram),
- dla uczniów szkół średnich i ich opiekunów (Z SKS-u do AZS-u),
- dla dzieci i młodzieży z ośrodków wychowawczych i domów dziecka (Ligi Integracyjne),
- dla każdej osoby aktywnej i dla tych, którzy aktywni jeszcze nie są (Test Coopera dla Wszystkich,
Codzienna Gimnastyka, Aktywny Warszawiak),
- dla młodzieży akademickiej - poza podstawowymi działaniami statutowymi - (Winter Cup, Rowing
Cup)
- dla osób starszych i seniorów (Aktywny Warszawiak, Test Coopera dla Wszystkich)
Wszystkie nasze działania mocno eksponujemy w mediach - ze względu na środowisko w jakim
działamy - głównie elektronicznych, wyraźnie podkreślając rolę Instytucji, które nas wspierają.
Zadania realizowane przez AZS Warszawa charakteryzują się wyjątkowymi cechami, gwarantując
wdrażanie i realizację szeregu istotnych innowacyjnych rozwiązań poprzez:
- Systematyczną pracę - całoroczne, systematyczne zajęcia w sekcjach sportowych ukierunkowane
na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności oraz działania kształtujące ogólny rozwój
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psychofizyczny,
- Sportową rywalizację - spójny system rywalizacji sportowej uwzględniający różny poziom
sportowy, a zatem: uczelniany, międzyuczelniany - regionalny i ogólnopolskie rozgrywki sportowe,
w konsekwencji również europejskie,
- Podnoszenie kwalifikacji – oferta szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz pozwalających na
poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji potwierdzonych stosownymi
uprawnieniami,
- Integrację – obszar związany z wymianą doświadczeń sportowych zarówno organizacyjnych jak i
związanych ze sportową rywalizacją również na arenie międzynarodowej opartej o europejskie i
światowe organizacje sportu akademickiego,
- Komunikację i promocję – tworzenie i rozwój narzędzi pozwalających na prezentację pomysłów,
osiągnięć ale sprawozdań z inicjowanych i prowadzonych wydarzeń sportowych, głównymi
elementami powinny być specjalistyczne
wydawnictwa oraz systemy komunikacji elektronicznej takie jak strony www, portale
społecznościowe oraz systemy elektronicznej obsługi zawodów sportowych,
- Otwartość i kreatywność – wspieranie ciekawych inicjatyw w kreowaniu pozytywnego wizerunku
sportu oraz otwartość na nowe formy aktywności fizycznej, nowe dyscypliny sportowe oraz nowe
formy pracy.
- Budowanie kapitału społecznego – angażowanie i wdrażanie w proces organizacji i prowadzenia
wydarzeń sportowych, młodych ludzi w roli wolontariuszy, nabywanie przez nich cennych
doświadczeń połączonych z budowaniem relacji
społecznych, podejmowaniem odpowiedzialności i decyzji w powierzonych zadaniach, to najlepsza
szkoła postaw obywatelskich.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Akademicki Związek Sportowy Warszawa współorganizował turnieje w Koszykówce 3x3 z cyklu
GRAND PRIX POLSKI dwukrotnie w 2013 i 2014 roku (były to eliminacje do Mistrzostw Polski).
Akademicki Związek Sportowy Warszawa koordynuje działania związane z organizacją Akademickich
Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w 30 dyscyplinach sportu. Ponadto w każdym roku organizuje
zawody z cyklu Akademickich Mistrzostw Polski m.in. w koszykówce, narciarstwie, żeglarstwie,
unihokeju czy ergometrze wioślarskim. W poprzednich latach AZS Warszawa organizował również
turnieje Akademickich Mistrzostw Europy (w piłce nożnej oraz piłce siatkowej).
AZS Warszawa organizuje liczne turniej koszykarskie w ramach Varsoviady - Igrzysk Studentów
Pierwszego Roku, Z SKSu do AZSu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe
AZS Warszawa ściśle współpracuje ze Studiami Wychowania Fizycznego i Sportu funkcjonującymi w
uczelniach wyższych, bazując na kadrze trenerskiej i instruktorskiej pracującej na warszawskich
uczelniach. Oprócz tego AZS posiada szerokie zasoby osobowe wyszkolonych działaczy Klubów
Uczelnianych AZS – wolontariuszy (wyszkolonych Akademickich Organizatorów Sportu – w tym
również instruktorów).

Wszystkie sprawy formalno-prawne i finansowe obsługuje Biuro AZS Warszawa, posiadające
wykwalifikowaną kadrę w zakresie merytorycznym w tym Główna Księgową. Większość osób oprócz
skończonych studiów kierunkowych posiada liczne uprawnienia sportowe.
Obsługę sędziowską zabezpieczają sędziowie licencjonowani przez odpowiedni Związek Sportowy w
tym wypadku sędziowie PZKosz. Ponadto wparcie zarówno przy organizacji jak i promocji
wydarzenia zapewniają także członkowie AZS – wolontariusze – studenci – działający na co dzień na
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większości warszawskich uczelni wyższych prowadząc Kluby Uczelniane AZS.
W zakresie obsługi medycznej współpracujemy z Ratownikami Medycznymi z firmy Emergency
Response.
Korzystamy również z możliwości Biura Prasowego Akademickiego Związku Sportowego, dzięki
któremu informacje o organizowanych wydarzeniach są przekazywane wielu mediom (prasa, TV,
Internet).

Zasoby rzeczowe
Komputery przenośne, drukarki, routery mobilne z Internetem, krótkofalowki- 500 zł (dziennie przy
imprezach plenerowych przy wyżej opisanym wymiarze wydarzenia)
Namioty pneumatyczne, stałociśnieniowe oraz ekspresowe- 1000 zł (dziennie przy imprezach
plenerowych przy wyżej opisanym wymiarze wydarzenia)
Nagłośnienie wraz ze statywami i mikrofonami, przewody i przedłużacze elektryczne- 2000 zł
(dziennie przy imprezach plenerowych przy wyżej opisanym wymiarze wydarzenia)
Stoły, krzesła- 500 zł (dziennie przy imprezach plenerowych przy wyżej opisanym wymiarze
wydarzenia)
Bandy reklamowe, tablice informacyjne- 500 zł (dziennie przy imprezach plenerowych przy wyżej
opisanym wymiarze wydarzenia)
Sprzęt sportowy (piłki, tablice wyników)- 500 zł (dziennie przy imprezach plenerowych przy wyżej
opisanym wymiarze wydarzenia)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obsługa sędziowska 8000,0    

2. Obsługa medyczna 2500,0    

3. Obsługa techniczna 4500,0    

4. Obsługa finansowo-księgowa 1000,0    

5. Wyżywienie 4000,0    

6. Zakup materiałów promocyjnych
(banery, plakaty)

4000,0    

7. Wynajem (obiektów, sprzętu
sportowego)

6000,0    

8. Dyplomy, medale, puchary 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 31000,0 10000,0 21000,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
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3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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